Karta oceny zgodności operacji z LSR
Wniosek nr: ...................... złożony przez: .................................................................................
....................................................................................................................................................
Nazwa operacji: .........................................................................................................................
Działanie PROW:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Odnowa i rozwój wsi
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
Czy operacja jest zgodna z tematycznym zakresem operacji?
tak
nie
nie dotyczy
Uzasadnienie zgodności operacji z tematycznym zakresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z tematycznym zakresem
(*niepotrzebne skreślić)
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:
- celu 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD
tak

nie

- celu 2: Rozwój turystyki na obszarze LSR w oparciu o posiadane zasoby
tak

nie

- celu 3: Rozwój sektora gospodarczego
tak

nie

1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?:

- celu 1.1: Podniesienie jakości edukacji na terenie LGD
-

- tak

-

- nie

- celu 1.2: Poprawa dostępności usług społecznych i kulturalnych
-

- tak

-

- nie

- celu 1.3: Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej
-

- tak

-

- nie

- celu 1.4: Wzrost świadomości społecznej mieszkańców obszaru
-

- tak

-

- nie

- celu 2.1: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
tak

nie

- celu 2.2: Poszerzenie oferty usług turystycznych i rekreacyjnych
tak

nie

- celu 2.3: Promocja turystyki
tak

nie

- celu 3.1: Różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich
tak

nie

- celu 3.2: Wsparcie i promocja rozwiązań ekologicznych oraz wykorzystanie naturalnych zasobów
w sektorze gospodarczym
tak

nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?:
- przedsięwzięcie I Tradycja i folklor - budowanie aktywnego społeczeństwa w oparciu o zasoby
kulturowe
tak
nie
- przedsięwzięcie II Żyjmy zdrowiej – rozwój turystyki, rekreacji i sportu

tak

nie

- przedsięwzięcie III W kierunku natury - rozwój gospodarki przyjaznej środowisku
tak

nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR
(*niepotrzebne skreślić)
Instrukcja wypełnienia karty
W odniesieniu do zgodności operacji z tematycznym zakresem należy wybrać i zaznaczyć
odpowiedź „tak”, „nie” lub „nie dotyczy” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu.
W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2, 3 należy
wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak”

lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w

odpowiednim polu. Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na
pytania zawarte w punktach 1, 2, 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co
najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz, że jest
ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.

Deklaracja bezstronności
Oświadczam, że:
1) nie jestem podmiotem ubiegającym się o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa
w art. 5 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany(a) z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dotację, jego zastępcami
prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dotacji,
3) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(am) w

stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym z podmiotem ubiegającym się o dotację ani
nie byłem(am) właścicielem, współwłaścicielem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem władz
osoby prawnej, instytucji lub organizacji ubiegającej się o dotację,
4) nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dotację w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

..........................................., dnia ....................
(miejscowość)

………………………………………..……
(podpis)

